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رقم التسشجيل يف دار الكتب والوثائق يف بغداد 1554 لعام 2011



رمزي عبد م�سلم الَكرعاوي
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كلمة
المشرف العام:

المشرف العام:

الشيخ احمد الصافي

رئيس التحرير:

عاء سعيد االسدي

مدير التحرير:

كرار كريم زيارة

هيئة التحرير:

الشيخ بدر العلي

الشيخ خلدون الخفاجي

عاء انذار العلي

احمد الخفاجي

للتواصل معنا:

 Aمدرسة االمام الحسين

في العتبة الحسينية المطّهرة 

أو على االنترنت عبر الفيس بوك

)براعم الخير(  

هاتف:

07801144304

07706325071

البريد االلكتروني:

info@alhussain-sch.org

التصميم:
كرار كريم زيارة
محمد قاسم

مطبعة دار الضياء )النجف األشرف(

07801000603

يف هذا العدد
كوكو وبطوط والنجم اذا هوى نبي اال�سالم

16 712

ال�سام عليكم اعزائي براعم اخلري...
ارجو ان تكونوا بخري وعافية و�سامة وان 
النهائية  لامتحانات  وت�ستعدوا  تتاأهبوا 
فعليكم باجلد واالجتهاد واملراجعة للدرو�س 
لكي تنجحوا يف االمتحانات واي�سا االلتزام 
الوالد  ومعاونة  الوالدين  وبر  بال�ساة 

والوالدة فان كل ذلك من ا�سباب النجاح .
واهلل املوفق.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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اآداب التخلي
�سيناريو/اآ�سيا عدنان ر�سم وتلوين/حيدر الر�سام

يا احبائي احزموا امتعتكم
 �سن�سل بعد قليل اىل املتنزه.

يا�سديقي ا�سعر اين احتاج ان 
ادخل اىل املرافق ال�سحية فقد 

�سربت �سوائل كثرية.

انتظر يا احمد عملك هذا 
غري �سحيح.

وماذا يفعل انه
م�سطر لذلك.

لقد نهانا اال�سام عن مثل 
هذه االفعال ان الدين 

اال�سامي جعل لكل �سيء 
نظاما وتعاليم واآدابا.

وهل توجد 
للتبول احكاما؟

ماذا ؟ اتقول ان 
للتبول اآدابا بعنوان

التخلي والتبول.

فريق الرباعم

ال ارى يف اجلوار جممعا 
للمرافق ال�سحية.

ماذا �ساأفعل �ساأقف
هناك واتبول
خلف اجلدار
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ال يا احمد لقد نهى ر�سول
اهلل ان يتبول االن�سان حتت 

ال�سجرة املثمرة او على قارعة طريق او 
يف املاء الراكد او امام الدور واملحات 

ومواقف ال�سيارات. وماهي اداب 
التخلي والتبول؟

اذن �ساأجل�س حتت تلك ال�سجرة 
بحيث ال يراين احد.

ح�سنا �ساأ�ساعدك يف
البحث يا�سديقي. واعلم انه ي�ستحب تقدمي 
الرجل الي�سرى عند الدخول والب�سملة وان 

ال يتكلم مع احد اثناء التخلي.

اذن يجب علينا االلتزام 
بكل تعاليم الدين اال�سامي 

وتو�سيات نبينا الكرمي وعدم 
خمالفتها.

ا�سكرك يا�سديقي حممد 
�سابحث عن جممع املرافق 
ال�سحية وا�سال عن مكانها.

من هذه االداب ان يكون ال�سخ�س جال�سا
ولي�س واقفا وال م�ستقبل القبلة وال م�ستدبرها وان 
ي�سرت عورته لكي ال يراها احد فانه حرام وكذلك 

يجب تطهري مو�سع البول والنجا�سة باملاء.

5



السام عليكم اعزائي براعم الخير نلتقي اليوم ببرعم اخر وهو 
محمد باقر خالد محمد الشمري

كم تبلغ من العمر يا محمد باقر؟
ابلغ من العمر سبع سنوات

واين تسكن؟
اسكن في كرباء في منطقة الحر الصغير.

ما هي هواياتك يا محمد باقر؟
القران وقراءة المجات مثل فتية الخير وبراعم الخير  قراءة وحفظ 

وكرة القدم والرسم.
هل تنظم وقتك بين اللعب والدراسة ومعاونة االهل في احتياجات المنزل؟

اقضي وقتي بين الدراسة وقراءة القران وحفظ القران.
كيف تستفيد من العطلة الصيفية؟

استفيد منها في الدورات الصيفية التي تقيمها مدرسة االمام الحسين عليه السام حيث تعلمت 
الحروف والقراءة .

هل تحفظ شيئا من القران الكريم؟
احفظ اغلب السور القصار.

ما هي تجربتك مع مدرسة االمام الحسين عليه السالم الدينية؟
كانت اول تجربة لي مع مدرسة االمام الحسين هي 

تجربة  وكانت  الصيفية  ال��دورات  في  مشاركتي 
جيدة.

شاء  ان  تكبر  عندما  امنيتك  هي  ما 
اهلل؟

للقران  وحافظا  معلما  اصبح  ان  اتمنى 
الكريم كامًا 

ما رأيك بمجلتنا براعم الخير؟
مجلة جيدة وجميلة ومفيدة.

هل ترغب بالمشاركة؟
تواصل  على  نكون  اهلل  شاء  ان  نعم 

مع هذه المجلة الجميلة .

اعداد / جمتبى مكي الع�سامي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

من انت ؟
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المعلم  : كيف حالكم يا أوالد، هل أحضرتم 
لي المعلومات التي طلبتها منكم عن نبينا 

.  محمد
الطاب : أجل يا معلمنا يا استاذ .

المعلم : أحسنتم ، وعليه كل طالب يقول 
. لنا معلومة عن نبينا

عبد  بن   محمد األكرم  النبي  هو   : بشار 
اهلل بن عبد المطلب ، وأمه آمنة بنت وهب .

وأشهر  ال��ق��اس��م،  أب��و  وكنيته   : ح��س��ام 
المرسلين،  وسيد  المصطفى،   ألقابه

والصادق االمين .
المكرمة،  مكة  في    النبي  ولد   : أحمد 

يوم الجمعة 17 ربيع األول في عام الفيل .

رجب   27 في  نبيا  اهلل  وبعثه   : علي  محمد   
عند بلوغه اربعين سنة

بعد  المدينة  الى  مكة  من  وهاجر   : صالح 
ثاثة عشر سنة من البعثة.

 28 االثنين  يوم    النبي  وتوفى   : حسين 
من شهر صفر سنة )11 ه�(

 63 سنة، وكانت  جاسم  : وعاش النبي 
مدة نبوته  23 سنة .

حسن : ودفن النبي في المدينة المنورة 
في  مسجده في حجرته الشريفة .

في  الشطار،  طابي  يا  أحسنتم   : المعلم 
أهم  سنذكر  ال��درس  نبدأ  أن  وقبل  الغد 

. المعلومات ألمير المؤمنين

نبي اال�سالم
اعداد / ال�سيخ بدر العلي

العقائد
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ياموالنا ملاذا اأنت جال�س
خارج البيت يف هذا اليوم احلار

يااأمري املوؤمنني اإن زوجي ظلمني وحلف اأن 
ي�سربني �سربًا مربحًا تعال وخل�سني

 ال�سام عليك اأيها ال�ساب ملاذا ظلمت 
زوجتك وطردتها من الدار ، اتق اهلل 

واأدخلها يف �سبيل اهلل

 اإن داري يف نهاية الطريق
املوؤدي اإىل ال�سوق

جل�ست خارجًا كي اأ�ساعد
مظلومًا اأو اأغيث اأحدًا

اأق�سم باهلل �ساآخذ حق املظلوم
اأين دارك ؟ 

 اإن هذا االأمر لي�س من �ساأنك

ح�سنًا اأتبعيني

توا�سع االمام علي عليه ال�سالم �سيناريو/اآ�سيا عدنان ر�سم وتلوين/حيدر الر�ساماالخالق
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 اإين اآمرك باملعروف واأنهاك
عن املنكر ولكنك ترف�س كامي وتزداد 

عنادا ؟ تب واإال عاقبتك 

لك احلمد وال�سكر يارب الأنك 
وفقتني الأن اأ�سلح بني هذين الزوجني

باملوعظة احل�سنة

 اعتذر يا موالي
اإين عفوت عن زوجتي �ساأر�سيها

و�ساأكون مطيعا هلل ولر�سوله والمري 
املوؤمنني

اأق�سم باهلل باأين �ساأعاقبها
الأجل كامك هذا

عليك اأن التغ�سبي زوجك واأطيعيه حتى 
اليح�سل مثل هذا االأمر يف امل�ستقبل

ماذا تقول يا هذا 
هل تعلم باأنك واقف اأمام و�سي

النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
 وهو الذي قتل جميع اجلبابرةوخليفة امل�سلمني

 وقطع روؤو�س الفا�سقني ومل
 ُيغلب باأي مبارزة
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مقام وم�سجد راأ�س االمام احل�سني  يف م�رص
اعزائي براعم اخلري  نذهب �سوية اىل جمهورية م�سر العربية حيث يوجد فيها مقام وم�سجد راأ�س االإمام احل�سني بن علي 

عليهما ال�سام يف القاهرة. ويقع يف القاهرة القدمية يف احلي الذي �سمي با�سم االإمام )حي احل�سني( وبجوار امل�سجد اأي�سا 

يوجد خان اخلليلي ال�سهري واجلامع االأزهر.

ُبني امل�سجد يف عهد الفاطميني �سنة 549 هجرية املوافق ل�سنة 1154 ميادية حتت اإ�سراف الوزير ال�سالح طائع، وي�سم 

امل�سجد 3 اأبواب مبنية بالرخام االأبي�س تطل على خان اخلليلي، وبابًا اآخر بجوار القبة ويعرف بالباب االأخ�سر.

�سمي امل�سجد بهذا اال�سم نظرًا لوجود راأ�س االإمام احل�سني عليه ال�سام مدفونا فيه، حيث اأن الكثري من الروايات حتكي اأنه 

مع بداية احلروب ال�سليبية خاف حاكم م�سر اخلليفة الفاطمي على الراأ�س ال�سريف من االأذى الذي قد يلحق به يف مكانه 

االأول يف مدينة ع�سقان بفل�سطني، فاأر�سل يطلب قدوم الراأ�س اإىل م�سر وحمل الراأ�س ال�سريف اإىل م�سر ودفن يف مكانه 

احلاىل واأقيم امل�سجد عليه.

اعداد / كرار كرمي زيارة

�سياحة
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ان امهات املع�سومني االربعة ع�سر  هن من اف�سل الن�ساء الاتي خلقهن اهلل �سبحانه وتعاىل.

العظيمة  الوالدة  و�سلم هذه  واله  الر�سول االكرم حممد �سلى اهلل عليه  والدة  العدد عن  وحديثنا يف هذا 

وال�سيدة الكرمية )اآمنة بنت وهب( واأمها هي برة.

النبي حممد �سلى اهلل عليه واله و�سلم فكانت على  ابو  ال�سام  اآمنة من بنات اعمام عبد اهلل عليه  وكانت 

درجة رفيعة من الف�سل والعفة فقد كانت زوجة لعبد اهلل عليه ال�سام والد النبي االكرم �سلى اهلل عليه واله 

و�سلم وكانت ترعى الر�سول االعظم وحتميه من كيد املنافقني وعند وفاتها بكى النبي عليها بكاءًا �سديدًا 

وترحم عليها وزار قربها يف مكة.

من اف�سل الن�ساء
اعداد / كرار كرمي زيارة

فرع من �سجرة النبوة

11



هذه الليلة الننام فيها
نعم �ساأبقى اإىل اأن تنزل النجمة بل �سننتظر نزول النجمة 

حتى اأعرف الو�سي بعد النبي.
 ال  اأظنها �ستنزل على داري.

اأنا اأطمع اأن تنزل النجمة
على داري الأكون الو�سي.

اإن هذه الليلة �ستنزل جنمة من
ال�سماء واأي بيت تنزل فيها هذه النجمة

�سيكون بيت الو�سي من بعدي.

والنجم اذا هوى
�سيناريو/اآ�سيا عدنان        ر�سم وتلوين/حيدر الر�سام

نفحات من ال�سرية

وعليكم ال�سام
ورحمة اهلل وبركاته

ال�سام عليكم
يا ر�سول اهلل

ال�سام عليكم
يا ر�سول اهلل
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اإن النبي �سّل الأجل اأبن عمه علي ويريد 
اأن يجعله وزيرَا من بعده.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم والنجم اذا 
هوى ما�سل �ساحبكم وما غوى.

 �سنقف �سد هذا االأمر
 وال ن�سمح به.

ونزلت النجمة على بيت االمام علي بن ابي طالب عليه ال�سام
وتيقن النا�س ان الو�سي بعد النبي هو االمام علي عليه ال�سام

فانزل اهلل جربائيل باية توثيقا بهذه احلادثة
اعداء اال�سام بعد نزول النجمة
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الدورات الصيفية
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 اإىل اأين انت ذاهب يابطوط

اين جائع �سافت�س
 عن الع�سل

�ساأعرف مكان الع�سل 
واآخذ مايكفيني

اآه كدت اأ�سقط يف احلفرة
اآه لقد هربت النحلة

فكرة جيدة ! 
�ساأغطي احلفرة باحل�سائ�س 

واأجعلها فخًا لكوكو
التاطف معه

كوكو وبطوط
�سيناريو/اآ�سيا عدنان ر�سم وتلوين/حيدر الر�سام
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 كيف ذلك ملاذا مل 
اآه اآه النجدة ي�سقط يف احلفرة

�ساعدين ياكوكو

اأنا يف احلفرة 
التي جعلتها فخا لك

اأين اأنت
 يابطوط

اآه يابطوط
من حفر حفرة

الأخيه
وقع فيها

لقد عدت يابطوط هل ح�سلت 
نعم هناك الكثري على الع�سل

تعال الأدلك عليه
اأين الع�سل يابطوط

 الاأجده هنا

اأنه يف اأعلى ال�سجرة
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ال�صمكة ال�صفراء
ال�سمكة ال�سفراء �سمكة بحرية تعي�س يف املياه املاحلة، وهي من االأ�سماك التي تربى يف االأحوا�س ب�سورة �سائعة جدا.

ي�سل طول ال�سمكة ال�سفراء البالغة اإىل 20 �سنتمرتا، اأما �سمكها فيرتاوح بني ال�سنتمرت الواحد واالثنني فقط.
الذكور البالغة تكون اأكرب حجما من االإناث البالغة، وكل االأ�سماك ال�سفراء ت�سرتك يف لونها االأ�سفر ال�ساطع، يف الليل يبداأ 
اللون االأ�سفر بال�سحوب قليا، وتظهر عليها بقعة بنية يف و�سطها باالإ�سافة اإىل �سريط عر�سي اأبي�س اللون، وعندما ي�سطع 

�سوء النهار ت�ستعيد االأ�سماك لونها االأ�سفر ب�سرعة.
�سكل االأ�سماك ال�سفراء ي�سبه ال�سهم، ب�سبب زعانفها الظهرية والبطنية والتي تكون كاأنها امتداد جل�سمها، وفمها الطويل 
الذي ي�سبه اخلرطوم الذي ت�ستخدمه الأكل الطحالب. تنت�سر تربية االأ�سماك ال�سفراء يف اأحوا�س ال�سمك املتخذة للزينة 

يف البيوت واملحات ونحوها، وذلك لن�ساطها وحيويتها .
 اإ�سافة اإىل اأنها لي�ست عدائية عندما تو�سع مع اأ�سماك من اأ�سناف اأخرى.

ما هو غذاءها ؟
النباتات  اأنواع عديدة من  اإىل  اإ�سافة  البحار،  اأر�سيات  التي تنمو على  الطحالب  ال�سفراء من  االأ�سماك  تاأكل  الربية  يف 
البحرية، اأما يف االأ�سر فاإنها تطعم غذاء م�سنعا من اللحوم واالأ�سماك، اإال اأن هذا النوع من الغذاء قد يكون له تاأثري �سحي 

مريب على املدى الطويل.
تعمل االأ�سماك ال�سفراء كمنظفات طبيعية، اإذ تتغذى على الطحالب واالأ�سنات التي تنمو على ظهور ال�ساحف البحرية.

اين تعي�ش؟
توجد االأ�سماك ال�سفراء عادة يف املناطق ال�سحلة من البحار واملحيطات، على عمق يرتاوح بني 2 اإىل 46 مرتا، وتعي�س يف 
املحيط االأطل�سي والهندي ويف غرب هاواي و�سرق اليابان، وتعترب هاواي املكان االأكرث ا�سطيادا لاأ�سماك ال�سفراء، حيث 

اأن اأكرث من 70 % من االأ�سماك ال�سفراء ت�سدر من هناك.

اعداد / كرار كرمي زيارة
عامل احليوان
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كوكب الزهرة

وهو  ال�سم�س،  اإىل  قربه  حيث  من  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  ثاين  هو 

كوكب ترابي كعطارد واملريخ، �سبيه بكوكب االأر�س حجما وتركيبا، كوكب 

الزهرة اأقرب اإىل ال�سم�س من االأر�س، لذلك فاإنه يكون بنف�س الناحية التي 

تكون بها ال�سم�س عادة، ولذلك فاإن روؤيته من على �سطح االأر�س ممكن فقط 

قبل ال�سروق اأو بعد املغيب بوقت ق�سري، ولذلك يطلق عليه اأحيانا ت�سمية 

جنم ال�سبح اأو جنم امل�ساء، وعند ظهوره يف تلك الفرتة، يكون اأ�سطع ج�سم 
م�سيء يف ال�سماء.

ُيعترب الزهرة كوكبا عا�سفا ذو رياح �سديدة ومرتفع احلرارة، وهو تقريبا يف مثل حجم االأر�س، لهذا يطلق 

عليه اأخت االأر�س، حيث اأن وزن االإن�سان على �سطحه �سيكون تقريبا مثل وزنه على االأر�س. فلو كان وزن 

�سخ�س ما 70 كيلو غراما ف�سي�سل على �سطح الزهرة اإىل 63 كيلو غراما. تك�سو الزهرة �سحابة كثيفة من 

الغازات ال�سامة تخفي �سطحه عن الروؤية وحتتفظ بكميات هائلة من حرارة ال�سم�س. ويعترب كوكب الزهرة 

الن�سطة  الربكانية  والزالزل  الرباكني  االأر�س يف  ي�سبه  الكوكب  ال�سم�سية. وهذا  املجموعة  كواكب  اأ�سخن 

واجلبال والوديان. واالختاف االأ�سا�سي بينهما اأن جوه حار جدا ال ي�سمح للحياة فوقه. كما اأنه ال يوجد له 

قمر تابع كما لاأر�س. ونظرًا لعدم وجود غاف مغناطي�سي فاإن هذا الكوكب اأ�سبح عر�سة للرياح ال�سم�سية. 

الداتورا نبات �سريع النمو يرتفع اإىل اأكرث من ن�سف املرت ، له اأزهار بي�ساء تظهر يف ال�سيف ،

ويتحمل اجلفاف وحرارة ال�سيف ، ويكرث يف االأرا�سي الرملية واملزارع املهملة ،

وال ترعاه احليونات

وهناك ت�سنيفات علمية الأكرث من نوع من الداتورا ولكنها مت�سابهه جدًا ،

وجميعها نباتات �سديدة ال�سمية.

الهياج  من  وحالة  واجللد  والبلعوم  الفم  وجفاف  ال�سداع  يف  بالداتورا  املت�سمم  ويت�سبب  �سامة  النبتة  وهذه 

والهلو�سة يتبعها حالة من اخلمول والك�سل ،

اإت�ساع يف حدقة  وي�ساحب تلك االأعرا�س ارتفاع يف درجات احلرارة وحرقان يف الفم و�سعوبة يف البلع مع 

العني

وفقدان الب�سر واحلركات االإرادية و�سلل اجلهاز التنف�سي.

اعداد / كرار كرمي زيارة

علوم وتكنلوجيا 

نبات الداتورا
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 اأو�سيك اأال تكذب فان الكذب حرام 
ياولدي.. واأن تهتم

بتح�سيل العلم.

هذا ما معي من مال.. اأدعو اهلل اأن 
يكفيك لرحلتك.

 �سكرا يا اأماه.. �ساأكون عند ح�سن 
ظنك باإذن اهلل.

اأنت.. ماذا معك؟

لي�س معي �سيء.. اأنا 
رجل فقري.

 �سيقتلوننا وياأخذون
ما معنا.

 �سمعا وطاعة يا اأماه

الغالم واللصوص
 �سيناريو: د.دعاء �سابر / ر�سم تلوين: حيدر الر�سام

يا الهي.. قطاع الطريق
ُيهاجمون القافلة.
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هيا نذهب.. لقد غنمنا 
الكثري يف هذه الليلة.

انتظر يا عماه.. انتظر.

ماذا تريد اأيها ال�سبي؟

هذا ما معي من مال..
ُخذه.

ماالذي دعاك لهذا..
لقد اأو�ستني اأمي اأال اأكذب وان لقد كدنا نن�سرف.

الكذب حرام وانه مع�سية هلل .. وال 
اأ�ستطيع اأن اأع�سي لها اأمرا.

ما اعجب ما ا�سمع وكم
اناغافل ومتجرئ على اهلل!! اأنت تخاف 
ع�سيان اأمك ونحن ال نخاف مع�سية اهلل 

رب العاملني! .

 وقام زعيم الل�سو�س برد االأموال للقافلة وتاب هو 
واأتباعه منذ تلك الليلة توبة ن�سوحا.

هل ُيخفي اأحدكم 
�سيئا من املال؟

كا.. لقد �سلبتم كل 
ما منلك.

واأخذ قطاع الطريق يفت�سون اجلميع حتى اأخذوا كل 
ما معهم من مال ومل يهتموا باأمر الغام ال�سغري.
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�شجرة  التوت
ه��وؤالِء  اأ�سقياء  ُهم  كم  ؟  اإلهي  يا  اأفَعل  م��اذا  اآه..  اآه..   �

االأطفال!
ف�ساألتها  بِجواِرها  الواقفِة  ال�سجراِت  اإح��دى  �سِمَعْتها 

قائلة:
� ماذا بِك اأيتها اجلارة ؟! اأراك تتاأمّلنَي وتتاأّوهني!

اإنني  عزيزتي  يا  اأَج��ل  قائلة:  التوِت  �سجرُة  اأج��اَب��ت 
اأتاأمّل.. 

ب�سبِب  لة  ُمَتَهدِّ اأو  مك�سورة  اأغ�ساين  ف��اأك��رَثُ  اآُن��ظ��ري، 
االأطفاِل الذيَن َي�سحبوَنني وَيرموَنني باالأحجار.

التوت..  �سجرَة  يا  �سحيح  هذا  اجل��ارة:  ال�سجرُة  قالت 
فوَن الأثماِرِك  ُمَتلهِّ ُهم  ما  ِبَقدِر  اإيذاءك  َيْبغون  لكّنُهم ال 

ال�سهّية.
االإح�ساَن  اأُيقاِبلوَن  �سديقتي..  يا  اأن��ا  َذنبي  ما  لكن   �
االأحمر..  ال�سهيَّ  التوَت  مَو�سٍم  كلَّ  اأمَنُحهم  ؟!  باالإ�ساءة 
يل..  وُي�سيئوَن  يِّ  والِع�سِ باالأحجاِر  عَلّي  َينهاُلوَن  وُهم 
وللع�سافرِي التي َتبني اأع�سا�َسها فوَق اأغ�ساين.. هل َيجوُز 

هذا ؟!
� بالطبع ال َيجوز.. ولكْن ما ع�ساِك اأن َتفَعلي ؟!

ال  اأن  الثماِر  اإىل  االأوام���َر  �ساأُ�سِدُر  م��ا..  �سيئًا  �ساأفَعٌل   �
َتن�سج.. وعندها ال َيطَمُع ال�سغاُر املُ�ساِك�سوَن بي.

وكّلما  ثماِرها..  اإن�ساِج  من  التوِت  �سجرُة  امَتَنَعت  وِفعًا 

ِحكوا واَندَفعوا ياأُكلوَن من االأ�سجاِر  َمرَّ عليها ال�سغاُر ف�سَ
الباقية.

وال  لطفٍل  حكَة  �سِ فا  اأم..  بال�سَّ التوِت  �سجرُة  �َسَعَرت 
الأن  اأي�سًا؛  َهَجَرتها  الع�سافرُي  وحّتى  �سغرٍي..  ِمن  ُهتاَف 

ثماَرها غري نا�سجة.
ت �سجرُة التوِت بخطئها.. لكْن بعَد اأن َيِب�َست الثماُر  اأح�سَّ
وعنَدها  الرياح.  بفعِل  َتَت�ساَقُط  وراَحت  النا�سجِة  غرُي 
يِّ االأطفاِل  َرباِت ع�سِ َقّرَرت �سجرُة التوِت اأن َت�سرِبَ على �سَ
يف املو�سِم القادم.. الأنها تقوم بعمٍل ُمفيٍد والبّد لها ِمن اأن 

َتتحّمَل َت�سّرفاِت االآخرين.

اعداد / عاء �سعيد اال�سدي
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احبائي براعم اخلري هناك امور ال يجب القيام بها وهي 
غري مرغوبة مثل و�سع اال�سبع يف االنف.

تنظيفه  ميكنك  انفك  ب��داخ��ل  �سيء  هناك  ك��ان  ف��اذا 
باملنديل الورقي وال تدخل ا�سبعك.

وان مل ت�ستطع اخراجه فقل الحد والديك او اخيك ان 
ينظفه لك كي تكون نظيفا وحمبوبا للنا�س والأ�سدقائك 
)النظافة  و�سلم:  واله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  قال  وكما 

من االميان(.
اذا  اطفالكم  على  ت�سرخوا  ال  االم��ور  اولياء  اأع��زائ��ي 

قد  النهم  توبخوهم  وال  اأنوفهم  يف  ا�سابعهم  ادخ��ل��وا 
ي�سرون على هذه الظاهرة.

ببع�س  م�سغولة  اطفالكم  ا�سابع  تكون  ان  على  وابقوا 
ي�سعون  انهم  تعلمون  التي  االوقات  يف  ال�سغرية  االلعاب 
او  التلفاز   ي�ساهدون  حينما  مثا  انوفهم  يف  ا�سابعهم 

ركوب ال�سيارة.
قد يعاين اطفالكم ال �سامح اهلل ح�سا�سية من الغبار.
احر�سوا على ان ي�سرب اطفالكم املاء ب�سكل منتظم.

وعلموا اطفالكم على ا�ستعمال املناديل.

كيفية التعامل مع عادة اإدخال الإ�صبع يف الأنف 

اعداد / كرار كرمي زيارة

ن�سائح عمو عالء
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• ان الذبابة واالفعى والسلحفاة ال تمتلك حاسة السمع.	

• ان القطط و الكاب يريان اللونين األبيض و األسود فقط.	

• ان للذبابة خمسة أعين.	

• ان اول من ركب الخيل هو نبي اهلل اسماعيل.	

• أن األطفال البدينين في سن المدرسة يأكلون أقل من أقرانهم النحيلين.	

هل
تعلم

ساعد حسن 
ليتمكن  من 

رؤية القمر

المتاهة

العاب وح�ساب
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 االإعداد: االأ�ستاذ لبيب ال�سعدي

الجواب في العدد القادم

ضع رقمًا 
داخل المربع 

الفارغ كي 
يكون الناتج 

صحيحًا

اإعداد: كرار كرمي زيارة

إبتسامات

سأل االستاذ الطالب : ماذا تحب ان تصبح 
في المستقبل؟

يا  روسيا  خبيرا  اصبح  ان  اتمنى  الطالب: 
استاذ!!

سأل االستاذ الطالب كم هو عمر والدك؟
موجود  لكنه  ياستاذ  ادري  ال  الطالب: 

عندنا منذ فترة طويلة.

سأل الطفل اباه: ماهو الفوالذ؟
االب: ال ادري!

الطفل: ماهو الزئبق؟
االب: ال أدري!

االم: يا ولدي دع والدك والعب بعيدا.
االب: دعيه يستفيد من معلوماتي!!!

أشكال وأعداد

عين األعداد التي يدل عليها كل شكل 
من األشكال الهندسية الموجودة في 
المربعات مستعينا بالمجموع الموجود 

في األسفل واليمين.
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يف يوم من االأيام كان جحا لوحده يف بيته بعد اأن ذهبت زوجته لزيارة اأختها يف بلدة قريبة.. وقالت له اإنها �سوف تق�سي الليل عند اأختها 
وتعود يف اليوم التايل.. 

وكان جحا يف تلك الليلة حائرًا حزينًا مهمومًا الأنه لوحده يف البيت وزوجته بعيدة عنه.. 
فاأطفاأ كل اأنوار املنزل.. وذهب اإىل فرا�سه لينام باكرًا.. 

وكان هناك ل�س يراقب املنزل... فراأى االأنوار مطفاأة يف وقت مبكر.. 
فاعتقد اأّن اأهل البيت كلهم غري موجودين فيه.. خا�سة اأنه راأى زوجة جحا تخرج من املنزل يف ال�سباح ومعها حقيبة ماب�سها.. 

ففرح الل�س وظّن اأنها فر�سة منا�سبة لل�سطو على منزل جحا معتقدًا اأنه مليء باملال واجلواهر.. 
ودخل الل�س البيت بهدوء.. لكن جحا مل يكن قد نام بعد.. فاختباأ يف �سندوق �سغري يف غرفته وتكّور جحا داخل ال�سندوق ب�سهولة تامة 

وذلك ل�سغر حجمه... 
وراح الل�س يبحث هنا وهناك عن كنز مزعوم دون اأن يجد �سيئًا.. 

ثم راح يبحث عن �سيء اأقل قيمة لي�سرقه فلم يجد �سيئًا ي�ستحق ال�سرقة.. 
وبعد بحث طويل.. راأى ال�سندوق يف زاوية الغرفة ومل يكن قد الحظه من قبل، فقال يف نف�سه: لعل فيه �سيئًا له قيمه.. 

ففتحه الل�س وكانت مفاجاأة عجيبة.. 
واإذا بجحا متجّمع يف داخله.. 

فرتاجع الل�س من هول املفاجاأة.. و�ساح قائًا: ماذا تفعل هنا يا جحا؟ 
فقال جحا: ال توؤاخذين يا �سيدي فاإين كنت عارفًا اأنك لن جتد ما ت�سرقه، ولهذا خجلت منك، واختباأت يف هذا ال�سندوق.. 

حظه..فده�س الل�س من �سنيع جحا وفر هاربًا.. ناعيًا �سوء 

جحا واللص

اإعداد: عاء �سعيد اال�سدي

ال�سفحة احلرة
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